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¡¡¡VUELVE LA FIESTA MAYOR DE LES FONTETES!!!

Después de dos años de la consabida pandemia,
que nos ha impedido organizar las fiestas de
nuestro barrio, ha llegado el momento. El
momento de reencuentros, ¡de volver a tocarnos,
abrazarnos y besarnos…como lo echábamos de
menos!

Queremos que estas sean “LAS FIESTAS” y hemos
puesto todas las ganas y los medios para que así
sea, y para que la disfruten todos. Al decir todos,
queremos incluir a las personas de todas las
edades de nuestro barrio, de todas las culturas y
todas las etnias que componen y enriquecen
nuestro barrio.

Desde la AV, además de organizar estas fiestas,
seguimos y seguiremos luchando por los
problemas que desgraciadamente y desde hace
años nos acucian. Es muy triste que dos años
después tengamos que seguir hablando del
Ambulatorio (recuperado bajo mínimos y de
forma totalmente inadmisible) de las obras de
aaaa

remodelación del barrio que no acaban de llegar,
de un estudio del tejido comercial para que las
necesidades de la zona estén cubiertas en todos
los ámbitos. Seguimos esperando las obras de
mejora de la zona de la estación y Sta. Teresa, que
aportaran al barrio nuevos vecinos y nuevas
necesidades; una propuesta para que la escuela
Fontetes cubra las necesidades educativas
presentes y futuras.

En fin, esperamos tantas cosas… Pero no
decaeremos, seguimos en la brecha y estos días
esperamos veros a todos disfrutar de nuestras
fiestas e invitaros aportar vuestras ideas e
inquietudes.

Para que realmente sean las fiestas de todos
necesitamos que los más jóvenes nos guíen y
participen de las futuras fiestas para que también
las hagan suyas, por lo que los animamos a
pasarse por la AV y hagan sus propuestas para
rejuvenecer esta asociación y animarla. 

3
los vecinos y vecinas, no sólo del barrio sino de
toda la ciudad.

Quiero agradecer su trabajo a las personas que
han hecho posible la recuperación de esta
fiesta, y muy especialmente a la Asociación de
Vecinos de Les Fontetes, una entidad que
trabaja con ilusión por su barrio.

Quiero felicitaros por la Fiesta Mayor del barrio
y animar a toda la ciudadanía de Cerdanyola a
disfrutar de las actividades programadas.

¡Buena Fiesta Mayor a todos!

Carlos Cordón Núñez
Alcalde de Cerdanyola del Vallés

La primavera es una
época del año que en
Cerdanyola es sinónimo
de fiesta, de cultura
popular, de celebración
compartida para la
ciudadanía. En estos días
disfrutaremos de las
actividades que nos
ofrece el programa de
aaaafiestas que después de dos años vuelven a los

barrios de Cerdanyola, entre ellas las de Les
Fontetes.

Les Fontetes es uno de los barrios históricos de
Cerdanyola y su Fiesta Mayor también lo es. Una
fiesta que año tras año se convierte en un punto
de encuentro para compartir un buen rato con
aa
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El sofà no és una opció. Si més no totes les
hores mortes del dia. Fer exercici físic controlat
és el millor que li pot passar al nostre cos i a la
nostra ànima. Per això us convidem a
participar en la passejada de Marxa Nòrdica
que farem el divendres 17 de juny a partir de
les 7 de la tarda pels carrers del barri. Que què
és la Marxa Nòrdica? Un esport on caminar es
combina amb uns bastons dꞌimpuls que ens
permeten minimitzar lꞌimpacte de les
articulacions de les cames aconseguint així
que treballi gairebé el 90% dels músculs del
nostre cos. 

La caminada durarà una hora i mitja i
consistirà en un escalfament previ, un tastet
de la tècnica de bastons i la caminada, que
sortirà des de la plaça Goya. Per participar
només cal roba i calçat còmode i un somriure.
Fet lꞌexercici ja ens podem preparar per gaudir
de la festa de barri.

Els beneficis de la Marxa Nòrdica són molts,
però destacarem tres: 1) el postural, que
tꞌobliga a mantenir lꞌesquena recta quan
camines, 2) el fisiològic, que millora la
circulació, i la respiració, rebaixa el colesterol,
la hipertensió i la diabetis, així com reforça els
ossos i les articulacions i 3) el social, que ens
permet mantenir contacte amb les persones
que ho practiquen en un ambient relaxat.

La Marxa Nòrdica sorgeix als anys trenta quan
els esquiadors finlandesos es trobaven els
estius sense neu i practicaven lꞌesquí de fons
sense neu. Posteriorment, sꞌimplanta als
països del nord dꞋEuropa i fa el salt a la resta
del món la dècada dels vuitanta. Lꞌinvent dels
bastons amb dragonera (guant que sꞌajusta a
la mà i que permet que no caigui el bastó)
permet lꞌexplosió definitiva dꞌaquest esport
que està sent recomanat per tots els
professionals de la medecina per ser un esport
dꞌimpacte zero.

Al Club dꞋEsport de Muntanya de Cerdanyola
(CEM) ja fa anys que es practica i té un grup
dꞌuna seixantena de persones que ho fan amb
regularitat en les sortides setmanals de
dimarts matí, dijous tarda i dissabte matí.

Us hi esperem !

VINE DE MARXA NÒRDICA PER LES FONTETES 
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10:00 - Campionat de petanca Fontetes (Espai petanca)

ESPAI MERCAT FONTETES

10:00 - Partides ràpides dꞌescacs.

10:00 - Exhibició de patinets (Educació Vial).
                 Organitza Central del Patinete.
                 Col·labora Policia Local.

19:00 - Marxa nòrdica pel barri. Orgnitza CEM Cerdanyola.

20:00 - Batucada Batúcamela i Rhythm'n'Moyo.
                  Un grup surt del Col·legi Fontetes i lꞌaltre
                  del Passeig Acàcies i es troben tots dos als Pins.

22:00 - Havaneres a càrrec del grup Mar Brava.

DIVENDRES 17 DE JUNY
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PROGRAMA DE LES FESTES

DISSABTE 18 DE JUNY

B



ESPAI PINS

11:00 - Animació infantil amb el Grup Bitxicleta.

22:00 - Revetlla popular amenitzada per The Vip Band.

ESPAI PLAÇA GOYA

18:00 - Ball en línia. Grup de la Llar dꞋAvis de Fontetes.

18:30 - Balls llatins. Escola de Ball Graceland.

19:30 - Ball flamenc. Grup de lꞋAssociació de Veïns.

20:00 - Ball de gitanes. Grup de Gitanes de Cerdanyola.

20:30 - Rondalla Fontetes. Grup de corda i vent de lꞋAV.

ESPAI PINS

11:00 - Jocs infantils.

14:00 - Paella popular. Venda de tickets als Pins.
                 Preu de paella per a socis 1 € i no socis 2 €.
                 Preu de paella i taula per a 6 persones és
                 de 20 € per a socis i de 25 € per a no socis.
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LES FONTETES 2022

DIUMENGE 19 DE JUNY
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PORTADES PRESENTADES AL CONCURS
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